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In FoodPersonality september zeiden we dit al: 
‘Vanaf nu is alles in deze rubriek weer bij het 
oude – tenzij er nog een coronavariant in de 
maak is die weer alles overhoop gooit, natuurlijk.’
Erik Hemmes van Erik Hemmes\Retail Advies 
kan weer naar het buitenland. Hij reisde afgelo-
pen zomer naar Dublin. Om terug te keren met 
beelden van verschillende Ierse supermarktfor-

mules en andere levensmiddelenzaken. 
Vorige maand begonnen we deze reeks met een 
bijzonder filiaal van Dunnes Stores, de num-
mer drie van de Ierse supermarktsector. En deze 
maand: Supervalu, marktleider en onderdeel van 
het bedrijf Musgrave. Overigens, de keten schrijft 
z’n naam zelf met een hoofdletter v in het mid-
den: SuperValu.

Deze Supervalu is gevestigd in Kilmainham, een 
wijk ten westen van het centrum van Dublin. 
Deze Supervalu omvat ongeveer 1.700 m2 vvo, 
met 2 bedieningskassa’s en 10 zelfscankassa’s, 
aldus Hemmes.

De Ierse supermarktsector in het kort: Ierland 
heeft ongeveer 5 miljoen inwoners. De branche-
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Horeca-elementen en maaltijdgemak vond Hemmes in deze Supervalu genoeg. Hemmes: “Het oogt 

verzorgd, schoon, het is vers bereid in ‘de keuken’ van deze Supervalu. Saladebar, warme maaltijden, 

‘grab & go’, warme kip… als je niet zelf wilt koken, ben je zo klaar met deze afdeling en kun je meteen 

door naar de kassa. De volgorde heb ik niet eerder in een supermarkt gezien. Goeie versbeleving ook.”

Bij de agf werkt Supervalu veel met houten kisten. Het oogt hoe dan ook prettiger 

dan plastic kratten, maar het zal ook bewerkelijker zijn?

Hemmes: “Opvallend ook: Supervalu trekt dit gebruik van hout door naar de 

koelwanden met agf.” Maar dan weer niet voor de volle honderd procent.
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omzet is ongeveer € 13 miljard in 2020 (aldus 
marktonderzoeker Kantar). 
Supervalu, Tesco, Dunnes, Lidl en Aldi hebben 
bij elkaar meer dan 90% van de Ierse supermark-
tomzet in handen. De marktaandelen die we 
in FoodPersonality september meldden, in het 
artikel over Dunnes, zijn echter alweer bijgesteld 
door nieuwe metingen en ramingen. Anders dan 
in de Nederlandse sector publiceren verschillende 
marktonderzoekers geregeld nieuwe informatie 
over de marktaandelen van supermarktketens. 
Van die marktonderzoekers uit het Verenigd 
Koninkrijk en Ierland is Kantar zo’n beetje de 
bekendste. Volgens de recentste informatie van 
Kantar heeft Supervalu 22,3% marktaandeel, 

Tesco 21,2% en Dunnes 21,1%. Die drie ontlopen 
elkaar dus niet veel. Dan volgen Lidl en Aldi: 
Lidl met 13,1% marktaandeel en Aldi met 12,5%. 
De resterende 10% is in handen van kleinere 
marktpartijen. 
Supervalu als nummer één, Tesco als nummer 
twee en Dunnes Stores als nummer drie: dat is 
niet altijd zo geweest. Jaren geleden was Tesco 
een tijd lang de marktleider, een paar jaar later 
was Dunnes Stores de marktleider. En sinds 
2017 is dat Supervalu. Met een marktaandeel 
van 22,3% in een (geschatte) sectoromzet van € 
13 miljard, is de schatting van de jaaromzet van 
Supervalu: bijna € 2,9 miljard. 
Supervalu heeft in Ierland 223 supermarkten. En 

verder zit Supervalu ook in Noord-Ierland, met 
37 supermarkten.
Supervalu is onderdeel van Musgrave Group, 
met het hoofdkantoor in de stad Cork. Musgrave 
Group is vandaag de dag nog steeds grotendeels 
in handen van de familie Musgrave. De resteren-
de aandelen zijn jaren geleden uitgedeeld onder 
managers en werknemers. Overigens zit er geen 
Musgrave-familielid meer in de dagelijkse leiding 
van het bedrijf.

Musgrave bestaat grofweg uit:
1/ Musgrave Retail Partners Ierland
Dat is de holding waar de formules Supervalu en 
Centra toe behoren. Supervalu is voor de grotere 

De visafdeling in deze Supervalu is vrij klein, maar wel met bediening erbij. Daar kun-

nen we uit opmaken dat Supervalu het ook voor kleinere afdelingen van belang vindt 

om een vakbekwaam iemand erbij te hebben. Vrij kleine afdeling, zeiden we, maar 

vergeleken met het visaanbod van een Nederlandse supermarkt is dit toch altijd nog 

uitgebreider.

Ook opvallend: tussen al die uitgestalde vis, schaal- en schelpdieren ligt vooraan een 

aanbod gemarineerde vis. Dat zou voor de Nederlandse consument heel ongewoon zijn: 

onbewerkt en bewerkt naast elkaar, zonder afscheiding.

Hemmes: “Alle vis ligt hier schoongemaakt en gefileerd, klaar voor in de pan thuis. Er zit 

een route in van voordelig per kg naar duurder. Opvallend ook, qua routing: eerst vis, 

dan vlees.”

Voor deze vleesafdeling geldt iets soortgelijks: 

kleine afdeling, maar wel met een slager erbij. We 

zeggen er meteen bij dat in de buurt hiervan nog 

enkele eilandkoelingen met meer vlees staan. Er 

staat een slager achter deze counter (verscholen 

achter een van de borden), maar het gekke is dat 

alle vlees voorverpakt is. In de zin van: alsof het 

ergens anders al is voorverpakt.

Dit is ‘gourmet coffee’ van ‘Frank and Honest’. Dat is geen zelfstandig bedrijf, maar de kof-

fieketen van Musgrave Group, de moedermaatschappij van Supervalu. Het is een koffieketen, 

maar modules van Frank and Honest vinden we dus ook in een Supervalu als deze. Vergelijk het 

maar met La Place in een Jumbo City, het mixen, mengen en ‘blurren’ van horeca en retail, met 

gebruikmaking van de dochtermaatschappijen en formules onder hetzelfde dak.
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winkels, Centra voor de kleinere. Supervalu is 
een filialenbedrijf, Centra is voor aangesloten 
ondernemers.
2/ Musgrave Retail Partners Spanje
Met dit bedrijf exploiteert Musgrave ten eerste 
de groothandelsformule Dialsur in Zuid-Spanje. 
Een kleine keten, 19 vestigingen. En ten tweede 
Dialprix, een keten van ruim 80 supermarkten in 
Zuid-Spanje en de Canarische eilanden.
3/ Musgrave Wholesale Partners
Dit is de groothandelstak met bijvoorbeeld Mar-

ketplace, groothandel voor horeca- en foodser-
vice-ondernemingen, maar ook dit onderdeel 
levert (ook) aan gemakswinkels. En dat zijn dan 
ook weer formules van Musgrave zelf, voor aan-
gesloten ondernemers, zoals Daybreak in Ierland 
en Mace in Noord-Ierland.

Verder heeft Musgrave Group nog de kleine keten 
Donnybrook Fair, ooit één winkel in Dublin, met 
alleen maar premiumproducten. Vandaag de dag 
moeten we het min of meer zien als een kleine 
keten – van vijf winkels – met delicatessen en 
hoogwaardige maaltijden, eigenlijk de top van 
wat Musgrave in de horeca te bieden heeft, in 
de vorm van speciaalzaken voor de consument. 
Sommige categorieën in een Supervalu hebben 
ook artikelen van Donnybrook Fair in het 
assortiment.
Daarnaast nog een drankendistributietak, Drinks 

Inc. Dat fungeert in het Verenigd Koninkrijk 
bijvoorbeeld als wijnhandelaar en levert aan 
slijterijen.
En dan nog koffieketen ‘Frank & Honest’. En 
daarvan staan weer koffie-automaten in vestigin-
gen van Supervalu, Centra, Daybreak etc.

De jaaromzet van Musgrave Group bedraagt zo’n 
€ 5,4 miljard (consumentenomzet). En daarvan is 
Supervalu met die geschatte € 2,9 miljard veruit 
het grootste binnen Musgrave. In sommige media 
op internet wordt geschat dat het verschil tussen 
de consumentenomzet van € 5,4 miljard en de 
groothandelsomzet ongeveer € 1 miljard is.

Supervalu begon eind jaren zestig als een afsplit-
sing van de kleinere VG-winkels in Ierland, toen 
al van Musgrave. Musgrave nam Williams over 
in 1987, L&N in 1995 en er kwamen steeds meer 

Wat voor Frank and Honest geldt, geldt ook voor 

Donnybrook Fair. Ooit begonnen als een winkel 

met premiumproducten (vers, gekoeld en dkw) in 

Dublin, groeide het tot uit tot een keten van vijf 

winkels in deze stad. Naderhand nam Musgrave 

Donnybrook Fair over. En artikelen van Donnybrook 

Fair staan nu in Supervalu-filialen.

Deze flessen bevatten limonade. ‘Pomegrenade’, 

‘Lemon & lime’, ‘Lemon & mint’ en zelfs ‘Classic cola’. 

Maar: die flessen ogen als wijnflessen, dus ‘chic’. En ze hebben de dop van de bij ons bekende beugelfles van Grolsch.

Ook maaltijden van Donnybrook Fair vindt de Ier hier. Italiaanse spaghetti bolognese, maar wel met ‘Irish beef’!

Hemmes: “‘Soep van de dag’, om mee te nemen. 

Kartonnen bekers en doorzichtige deksels. En voor 

maar € 2,50, en duidelijk gecommuniceerd, en het 

is ook nog eens hygiënisch schoon.”

‘The Happy Pear & Friends’, een bijzondere naam.

Het gaat om een bedrijf van oprichters ‘Dave & 

Steve’, die in 2004 een agf-winkel in Dublin start-

ten, maar meteen ook het pad van vegetarisch 

en veganistisch gingen bewandelen. Er kwamen 

kookboeken, er kwam een eettentje, er kwam 

eigen koffie bij. 

Ze vormen een kruising tussen De Vegetarische 

Slager, Yotam Ottolenghi en Jamie Oliver (maar 

dan met z’n tweeën). En hun bedrijf ‘de geluk-

kige peer’ heeft in deze Supervalu een behoorlijk 

onderscheidend schap.

Maar anders dan Frank and Honest en Donny-

brook Fair maken ze geen deel uit van Musgrave.
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winkels bij die eerder bij de grotere hoorden dan 
bij de kleinere, waardoor Supervalu groeide. En 
de formule kreeg nog eens een oppepper toen in 
2011 de familie Quinn af wilde van de formule 
Superquinn, tot dan toe een bekende keten, 
vooral ook vanwege de charismatische oprichter 
ervan, Feargall Quinn, die internationaal in de 
sector bekend werd om zijn boek over klant-
vriendelijkheid. Zijn nazaten wilden echter niet 
verder in de steeds hardere concurrentiestrijd, 
zeker nadat concurrent Quinnsworth door Tesco 
was overgenomen. Tesco bouwde Quinnsworth 
om naar Tesco. De familie Quinn gaf de strijd 
op, Musgrave kocht die formule, hield nog even 

de naam Superquinn aan, maar bouwde daarna 
Superquinn om in Supervalu.

In Noord-Ierland ging het weer iets anders. 
Musgrave begon in 1996 met een paar Supervalu-
vestigingen aldaar en nam enkele jaren later de 
keten Wellworth over (21 supermarken destijds) 
en groeide daarna door naar die 37 van nu.
Zoals bij elke retailer, heeft ook Musgrave wat 
mislukkinkjes meegemaakt. Musgrave had de for-
mules Londis en Budgens in Engeland, kleinere 
winkels, veelal aangesloten ondernemers. Dat 
verkocht Musgrave in 2015 aan het Britse Booker 
Group. ■

30.000 supermarktfoto’s

Van Tesco tot Edeka, van Carrefour tot Wal-

mart, van Migros tot M-Preis. Sinds 2008 foto-

grafeert Erik Hemmes buitenlandse formules.

Voor dit blad, maar ook voor andere geïnte-

resseerden. Meer weten? Mail Erik Hemmes: 

info@erikhemmes.nl

We verbeelden ons dat we dit steeds 

minder in Nederlandse supermark-

ten zien: kip van de grill. Omdat de 

vleesconsumptie ontmoedigd moet 

worden? Dan zou je beter al die 

barbecue-acties in de zomer achter-

wege kunnen laten.

Maar een onderzoek zou moeten 

uitwijzen of we het bij het rechte 

eind hebben.

Hemmes: “Mooie verzorging en 

presentatie in die zwarte en door-

zichtverpakking. Open presentatie, 

gemakkelijk te pakken.”

‘The cheese monger’, die benaming voor de kaasafdeling zagen 

we ook bij Dunnes Stores al (FoodPersonality september). Maar 

anders dan bij dat ‘vlaggenschip’ van Dunnes is deze kaasafde-

ling net zo klein als die voor vis en voor vlees. Achter die jongen 

met die korte broek staat nog een plankje met vijgenchutney 

en dat is het dan. Maar wel goed de hoogte in gebouwd met die 

parmezaanse joekels. Zodat de afdeling toch opvalt.

We hebben zogezegd een vergrootglas gebruikt; en dan zien we 

op een klein bordje tussen de kaasjes onderin staan: ‘Leeftijd telt 

niet. Tenzij je kaas bent.’

Hemmes: “Doordat die versafdelingen zo compact zijn, kan 

Supervalu die presentatie ‘volhouden’. Althans, als de medewer-

kers ook goed blijven bijvullen.”

Hemmes: “Deze zelfscankassa-afdeling vond ik 

bijzonder, met die zwarte kleur en verlichtings-

ringen. Het geeft sfeer bij het verlaten van de 

supermarkt. Bij ons is dat doorgaans killer. Ik 

zie ook prullenbakken, zodat de klant meteen 

ongewenste verpakkingen kwijt kan. Niet eerder 

zo gezien in Nederlandse supermarkten.”

In deze display zet Super-

valu allemaal alcoholvrije dranken bij elkaar. We hebben geen idee of Supervalu deze 

producten ook gewoon regulier in het schap heeft staan, maar dat zou best kunnen. 

Zo ja, dan is dit een soort ‘second placement’-meubel. Met de naam ‘Zero Zone’ dus. 

Deze display lijkt een verdienmodelletje van Supervalu. 

Of het een goed idee is? Geen idee.

Wel opvallend veel plek voor ‘onze brouwers’ Heineken en Bavaria, afgewisseld met 

Duitsers als Erdinger en Beck’s. Maar geen Ierse nul-punt-nulletjes. 

Maar die staan wel weer bovenin: rechts naast de alcoholvrije wijn van ‘de Spanjaard’ 

Albali zien we Silk Tree Irish Spirit staan.

De Ier die alcoholhoudend zoekt in plaats van alcoholvrij kan ook heel goed terecht 

in deze Supervalu: dicht bij deze ‘Zero Zone’. Je loopt zó door naar de slijtersafdeling. 

Uiteraard in bediening en uiteraard met heel wat meer aanbod dan die nulzone. En 

sfeervoller.

Hemmes: “In de Nederlandse sector zijn retailers en producenten aan het bedenken 

hoe ze alcoholvrij beter kunnen presenteren, afzonderlijk van alcoholhoudend of niet. 

Geldt voor zowel bier als wijn.”
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